
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 28 questões ESPECÍFICAS 
- 12 questões de Didática Geral 
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 02 horas, contadas a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:30 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:30 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a 
forma. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do 
candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter 
questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois 
em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para 
seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Cartão de Respostas 
sem assinatura acarretará na desclassificação do candidato. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 05/03/2018, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XI do Edital do 
Processo Seletivo Público nº 001/2017 da PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU, de 26/12/2017. 
 * Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou   
a mesma.  
  

BOA PROVA!! 
 

PROCESSO SELETIVO 
PROVA PARA CARGO DE: 

 PROFESSOR DE CIÊNCIAS 



 

PARTE I – PROFESSOR DE CIÊNCIAS 
 
01 - Assinale (V) verdadeiro ou (F) falso, em relação as plantas 
angiospermas: 
(    ) plantas avasculares caracterizadas por fertilização dupla 
(     ) as sementes encontram-se no interior de folhas modificadas 
denominadas  de carpelos 
(  ) apresentam   dois   clados:   monocotiledôneas   e 
eudicotiledôneas 
(    ) dentre  as  eudicotiledôneas  destaque-se  soja,  girassol  e 
orquídeas 

A) F, F, F, V 
B) F, V, V, F 
C) V, V, V, V 
D) F, F, F, F 
E) V, V, V, F 

 
02 - Em relação ao solo e seus horizontes (A, B e C) no horizonte 
C, encontra-se: 

A) O subsolo 
B) A camada superior do sol 
C) O magma 
D) Cristais 
E) A rocha mãe 

 
03 - Qual a principal atividade que está relacionada ao hormônio 
etileno produzido pelas plantas: 

A) Promove o alongamento do caule 
B) Mantém a dormência da semente 
C) Promove o amadurecimento do fruto 
D) Afeta o crescimento da raiz 
E) Desenvolve as flores 

 
04 - Plantas adaptadas a ambiente salinos, denomina-se: 

A) Halófitas 
B) Xerófitas 
C) Aerênquimas 
D) Polinizadores 
E) Tuberosas 

 
05 - Relacione as colunas: 
Coluna I – tecidos  Coluna II - caraterísticas 
1. Tecido epitelial (  ) processa e transfere informações 
2. Tecido muscular (   ) células são embebidas na matriz 

Extracelular, fornece suporte.  
3. Tecido conjuntivo (  ) forma uma barreira protetora e 

possui funções de transporte e 
secreção 

4. Tecido nervoso  (     ) é contrátil.  
 

A) 1, 2, 3, 4 
B) 4, 3, 2, 1 
C) 4, 3, 1, 2 
D) 1, 3, 4, 2 
E) 3,2, 4, 1 

 
06 - Órgãos e células produzem e secretam hormônios, sabendo 
disso o hormônio colicalciferol é produzido em que órgão: 

A) Estômago 
B) Pele 
C) Rins 
D) Hipófise 
E) Pulmão 

07 - Sobre o sistema nervoso e suas células, aquelas que 
protegem o encéfalo de substâncias químicas tóxicas do 
sangue é denominada de: 

A) Neurônios 
B) Mielina 
C) Anticorpos 
D) Astrócitos 
E) Musculares 

 
08 - A pelagra é uma deficiência de vitamina: 

A) B6 
B) B12 
C) A 
D) C 
E) Niacina 

 
09 - Canais revestidos por membrana plasmática, 
encontrado em células vegetais adjacentes e com função de 
permitir a difusão de água, íons, pequenas moléculas de 
RNA e proteínas denomina-se: 

A) Parede celular 
B) Dermossomos 
C) Junções aderentes 
D) Plasmodesmatas 
E) Membrana celular 

 
10 - São características do DNA, exceto: 

A) Formação helicoidal com duas fitas 
B) Pareamento complementar de bases 
C) Presença de 04 bases nitrogenadas: adenina, timina, 

uracila e citosina 
D) Presença de 04 bases nitrogenadas: A, T, C e G 
E) Presença de 02 bases nitrogenadas: citosina e uracila 

 
11 - A técnica de PCR (reação em cadeia da polimerase) 
consiste em: 

A) Produzir múltiplas cópias de DNA 
B) Produzir múltiplas cópias de RNA 
C) Produzir múltiplas cópias de proteínas 
D) Produzir múltiplas cópias de glicose 
E) Produzir múltiplas cópias de anticorpos 

 
12 - Avalie as assertivas a seguir, e após avalia-las marque 
a alternativa correta 
I – a interfase possui três subfases, chamadas G1, S e G2 
II – o DNA duplica durante a fase S 
III – a mitose e a citocinese são referidas como a fase M do 
ciclo celular 
IV – a divisão nuclear ocorre durante a mitose 

A) todas as afirmativas são falsas 
B) todas as afirmativas são verdadeiras  
C) a assertiva I é falsa 
D) somente a assertiva II é verdadeira 
E) somente a assertiva I é verdadeira 

 
13 - Assinale a alternativa com a soma das assertivas corretassem 
relação as fases da interfase e da mitose: 
(02) a célula encontra-se e metáfase quando todos os 
centrômeros alcançarem a placa equatorial 
(04) quando a telófase termina os envelopes nucleares e 
nucléolos se refazem, a cromatina se torna difusa e a célula entra 
novamente em interfase 
(06) durante a fase S da interfase o núcleo replica seu DNA e os 
centrossomos 
(10) a mitose refere-se somente à divisão do núcleo. 



 

A) 10 
B) 12 
C) 08 
D) 22 
E) 06 

 
14 - Sobre as mutações, julgue os itens a seguir em verdadeiro 
ou falso, e após assinale a alternativa correta: 
(   ) mutações cromossomais envolvem as mutações de perda de 
sentido, sem sentido ou alteração do modulo de leitura 
( ) mutações pontuais caracterizam-se pelas deleções, 
duplicações inversões e translocações 
(   ) as mutações somáticas são passada aos filhos,  somente se 
ocorrerem na linha germinativa.  
(   ) mutações pontuais resultam de alterações em um único par 
de base de DNA 

A) F, F, F, F 
B) V, V, V, V 
C) V, V, F, F 
D) V, F, V, F 
E) F, F, V, V 

 
15 - Analise as assertivas, assinalando a afirmativa verdadeira 
I – na transformação a bactéria capta DNA livre liberado por 
células bacterianas mortas 
II – plasmídeos são pequenos cromossomos bacterianos 
independente do cromossomo principal e podem ser transferidos 
entre células 
III – na transdução capsídeos de fagos carregam DNA bacteriano 
de uma bactéria a outra 

A) Somente a assertiva I está correta 
B) Todas as assertivas estão falsas 
C) Somente a assertiva II está correta 
D) Todas as assertivas estão corretas 
E) Somente a assertiva III é falsa 

 
16 - Sobre as células sanguíneas e suas funções, relacione as 
colunas: 
Coluna I – tipo de célula Coluna II – função 
I. Macrófagos (   ) matam células infectadas por 

vírus 
II. Plaquetas (    ) iniciam a coagulação sanguínea 
III. Monócitos ( ) fagocitam e digerem 

microrganismos 
IV. Células T (     ) dão origem aos macrófagos 

A) I, II, III e IV 
B) IV, III, II e I 
C) IV, I, III e II 
D) IV, II, I e III 
E) II, III, I e IV 

 
17 - Sobre as eras geológicas e seus principais eventos. 
Relacione as colunas. 
ERA  Principais eventos da história da vida 
I. Cenozoica (   ) evolução do homem 
II. Mesozoica (   ) diversificação dos dinossauros 
III. Cambriano       (   ) o nível de oxigênio se aproxima do atual 
IV. Carbonífero (   ) diversificação dos insetos 

A) IV, III, II e I 
B) IV, II, I e III 
C) I, II, III e IV 
D) I, II, IV e III 
E) III, II, I e IV 

 

18 - Assinale a alternativa que considerar verdadeira em relação 
aos conceitos de cada assertiva: 

A) A especiação alopátrica resulta quando as populações 
separam-se por uma barreira física. 

B) Especiação é o processo pelo qual um indivíduo se divide 
em dois ou mais exemplares 

C) Radiação adaptativa ocorre quando as espécies se tornam 
ecologicamente iguais 

D) A especiação simpátrica ocorre quando as populações 
separam-se por uma barreira física. 

E) A especiação alopátrica resulta quando as populações 
separam-se por uma barreira reprodutiva 

 
19 - Em relação aos tripanossomos e as doenças relacionadas a 
eles, assinale a alternativa falsa. 

A) O trypanossoma cruzi infecta células musculares 
B) A Leishmania major infecta macrófagos 
C) O Trypanossoma cruzi infecta células do tecido 

nervoso 
D) O trypanossoma Bruce ataca tecido nervoso em estágio 

final 
E) O Trypanossoma cruzi se desenvolve na corrente 

sanguinea 
 

20 - Assinale a alternativa correta, em relação as assertivas sobre 
como os animais obtém seu alimento. 
I.  Animais filtradores peneiram pequenos organismos e 
moléculas orgânicas de seu ambiente 
II. Os predadores possuem características que os permitem 
capturar e dominar presas animais grandes 
III. Os herbívoros consomem plantas, usualmente sem matá-las 
IV. Os parasitas vivem dentro ou sobre outros organismos e 
obtém nutrientes desses indivíduos hospedeiros 

A) Todas as assertivas são falsas 
B) Somente as assertivas II e III são verdadeiras 
C) Somente as assertivas III e IV são falsas 
D) Todas as assertivas são verdadeiras 
E) Somente as assertivas II e I são verdadeiras 

 
21 - O mimetismo batesiano caracteriza-se por: 

A) Uma espécie palatável mimetizar uma espécie não 
palatável 

B) Duas ou mais espécies não palatáveis convergirem para 
se tornarem semelhantes 

C) Ser uma associação de espécies que se beneficiam 
mutualmente 

D) Ser uma relação na qual um indivíduo prejudica o outro 
indivíduo. 

E) Uma espécie não palatável mimetizar uma espécie 
palatável 

 
22 - Célula do tecido epitelial que compõe a pele 
responsável pela sensação do tato denomina-se: 

A) Langerhans 
B) Neurônio 
C) Melanócito 
D) Astrocitos  
E) Merkel 

 
 
 
 
 
 



 

23 - Segundo a classificação funcional das articulações, 
uma articulação sinartrose caracteriza-se por ser: 

A) articulação levemente móvel 
B) articulação totalmente móvel 
C) articulação Imóvel 
D) articulação fibrosa 
E) articulação formada por cartilagens 

 
24 - São hormônios produzido pela adeno-hipófise, exceto: 

A) ADH 
B) FSH 
C) LH 
D) TSH 
E) Tiroxina 

 
25 - Em relação aos receptores cutâneos, analise as 
assertivas, marcando a alternativa correta. 
I. Corpúsculos lamelares localizam-se no tecido subcutâneo 
em torno das articulações, tendões e músculos 
II. Corpúsculos de Ruffini encontram-se profundamente na 
pele e nos tecidos mais profundos do corpo 
III. Corpúsculos de Krause localizam-se na derme, nos 
lábios, na boca e na conjuntiva do olho 

A) todas as assertivas são verdadeiras 
B) todas as assertivas são falsas 
C) somente a I é verdadeira 
D) somente a I é falsa 
E) somente a II é verdadeira 

 
26 - Relacione as colunas: 
Vitaminas Sintomas quando a vitamina está 

ausente 
1. A   (   ) raquitismo 
2. D   (   )  anemia 
3. E   (   )  cegueira noturna  
4. B1   (   ) beribéri 
5. C   (   ) escorbuto 

A) 1, 2, 3, 4 e 5 
B) 5, 4, 3, 2 e 1 
C) 1, 4, 3, 2 e 5 
D) 2, 3, 1, 4 e 5 
E) 3, 4, 5, 1 e 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 - A célula sanguínea responsável pelo transporte de 
oxigênio através do corpo denomina-se: 

A) neurônio 
B) anticorpos 
C) astrócitos 
D) mielina 
E) eritrócito 
 

28 - Sobre os ciclos da matéria, analise as assertivas e 
marque a alternativa correta 
I – ciclo do carbono: o carbono é um dos elementos mais 
importantes para vida. Está presente tanto na hidrosfera 
quanto na atmosfera na forma de dióxido de carbono. 
Retorna ao meio ambiente pela respiração dos seres vivos, 
e também através da decomposição das substâncias 
excretadas e de organismos que morreram. 
II – ciclo do oxigênio: oxigênio é o elemento químico mais 
importante da natureza. É através da respiração que o 
oxigênio passa do ar, água, solo para os seres vivos. 
Oxigênio e gás carbônico se inter-relacionam nos processos 
de fotossíntese e respiração. 
III – ciclo do nitrogênio: na forma gasosa chega a 80% do 
ar da atmosfera, mas poucos seres vivos podem fazer uso 
dele nessa forma. As plantas podem absorver o nitrogênio 
na forma de amônia ou nitratos, e os animais quando 
ingerem proteínas que contenham esse elemento. 
IV – ciclo do fósforo: elemento químico muito importante, 
faz parte da composição dos protácidos nucleicos, do ATP 
e dos fosfolipídios. As plantas retiram os sais de fósforo do 
solo e repassam aos outros animais ao longo das cadeias e 
teias alimentares. O elemento retorna ao solo ou a água pela 
ação dos decompositores e por meio dos produtos de 
excreção dos organismos vivos. 

A) Todas as afirmativas estão erradas 
B) Todas as afirmativas estão corretas 
C) Somente a alternativa IV está correta 
D) Somente a alternativa IV está errada 
E) Somente a alternativa III está errada 

 
 

  



 

PARTE II – DIDÁTICA GERAL 
 
29 - A maneira de organizar as sequências de atividades é um 
dos traços mais claros que determinam uma prática educativa, 
com significado social. Nessa direção as sequências formam um 
conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para 
a realização de certos objetivos educacionais que têm: 

A) um princípio e um fim conhecidos tanto pelos 
professores como pelos alunos 

B) princípios que só devem ser conhecidos pelos 
educadores 

C) uma subordinação ao que defende as classes 
privilegiadas da sociedade 

D) uma subordinação essencialmente pedagógica 
E) um fim que deve ser exclusividade do professor 

 
30 - Ao possibilitar aos alunos o domínio dos conhecimentos 
culturais e científicos, a educação escolar deve: 

A) assegurar a manutenção do senso comum e a cultura 
local que garantem a democratização política da 
sociedade 

B) socializar o saber sistematizado, desenvolver 
capacidades cognitivas e operativas que contribuam 
para a conquista dos direitos de cidadania 

C) e tem cumprido as suas responsabilidades na 
manutenção da educação básica, obrigatória para todos 

D) oferecer uma educação assistemática que visa a 
transformação da sociedade, em seus processos 
edificantes 

E) garantir uma educação espontaneísta que garante a 
manutenção da cultura local e o exercício da cidadania 

 
31 - Um dos papéis fundamentais da escola é: 

A) aprender a cultura das classes privilegiadas da 
sociedade e internalizar os valores que garantem um 
melhor poder aquisitivo, única forma de transformar o 
mundo e a vida de qualidade para todos 

B) garantir um ensino propedêutico, estabelecendo 
padrões e elevados níveis de desempenho escolar,  
tendo como referência o aluno considerado normal e 
disciplinado 

C) transferir os saberes ideais, elencados por pesquisadores 
e estudiosos que se encontram fora das salas de aula 

D) garantir uma posição aos alunos de baixo poder 
aquisitivo no mercado de trabalho, pela apropriação dos 
conceitos científicos neutros e aprendizagens escolares, 
coerentes com as demandas dos mesmos 

E) o provimento aos alunos dos meios de aquisição de 
conceitos científicos e de desenvolvimento de suas 
capacidades, habilidades e elementos da aprendizagem 
escolar interligados e indissociáveis 

 
32 - A Didática, como prática educativa, estuda os objetivos, os 
conteúdos, os meios e as condições do processo de ensino tendo 
em vista: 

A) a atividade principal do aluno, que sempre se relaciona 
com a sua hereditariedade  

B) os fins da educação, que são sempre culturais 
C) finalidades educacionais, que são sempre sociais 
D) os fins educacionais sem relação com a sociedade 
E) um sentido estrito, o qual só ocorre em instituições 

escolares 
 

33 - Na atuação profissional e política do professor cabem tarefas 
que devem assegurar aos alunos um sólido domínio de 
conhecimentos e situações de aprendizagem que contribuam 
para o desenvolvimento: 

A) da educação extraescolar que refina a ideologia das 
classes privilegiadas da sociedade 

B) de um discurso que justifica a indisciplina, pela ausência 
de uma educação doméstica 

C) de atitudes que priorizam o esforço pessoal, único meio 
para o sucesso escolar 

D) de suas capacidades intelectuais, de pensamento 
independente, crítico e criativo 

E) discente, pois não cabe ao docente contextualizar os 
conteúdos escolares 

 
34 - As escolas públicas que seguem as Diretrizes Curriculares 
Nacionais de Educação Básica – DCNEB, devem observar a 
atenção à diversidade dos alunos, como eixo estruturador. A 
operacionalização deste eixo estruturador requer que a escola 
planeje as suas atividades considerando: 

A) as ações assistencialistas, a fim de favorecerem a 
assimilação do saber historicamente produzido que 
contribui para a manutenção da sociedade brasileira 

B) a assimilação e a manutenção dos valores econômicos 
da sociedade brasileira, de forma equitativa, garantindo 
a promoção automática para todos os estudantes  

C) a ênfase às práticas recreativas e desportistas, 
permeadas pelos saberes objetivos construídos pelos 
heróis que conseguem as medalhas nas Olímpiadas 
locais, interestaduais e nacionais 

D) o ensino propedêutico, construído pelas classes letradas, 
garantindo às crianças, jovens e adultos o ingresso no 
mercado de trabalho 

E) os tipos de atividades que se constituem um verdadeiro 
desafio alcançável e, depois, a oferta da ajuda necessária 
para a superação dos limites evidenciados nas mesmas 

 
35 - A abordagem construtivista pressupõe que nossa estrutura 
cognitiva está configurada por uma rede de esquemas de 
conhecimento. A natureza dos esquemas de conhecimento de 
um aluno, nesta perspectiva, depende: 

A) de sua carga hereditária, pois “o pau que nasce torto, não 
tem jeito, morre torto” 

B) de seu nível de desenvolvimento e dos conhecimentos 
prévios que acumulou em sua trajetória 

C) exclusivamente do meio em que o aluno vive, o que 
confere a máxima “ dize-me com quem andas que eu te 
direi quem és” 

D) do reforço positivo dos educadores que favorece a 
manutenção do aluno na escola 

E) dos fatores biológicos e do desenvolvimento de ações 
educativas permeadas pelo estímulo -resposta 

 
36 - A professora Marleide tem como base a concepção 
construtivista para estruturar as interações educativas em suas 
aulas. Assim recorre a algumas estratégias que favorecem 
aprendizagens bem sucedidas, o que requer: 

A) um planejamento de sua atuação docente, flexível, para 
permitir a adaptação às necessidades dos alunos em 
todo o processo de ensino e aprendizagem 

B) uma prática com atividades assistemáticas para atender 
as necessidades dos alunos mais atrasados 



 

C) a seleção dos alunos, no início do ano letivo para formar 
turmas homogêneas e assegurar a evolução dos alunos 
mais aplicados 

D) a ausência de uma ordem sequencial de conteúdos, 
inflexível e que atenda aos alunos mais interessados 

E) a exclusão do Projeto Político Pedagógico – PPP 
apresenta, construído coletivamente 

 
37 - O professor Paulo, utiliza o PPP escolar, construído 
crítica e coletivamente, como o 
planejamento/execução/avaliação das práticas educativas, 
enriquecendo suas experiências ao lidar com as situações 
concretas de ensino. Essa atitude colabora para o professor: 

A) utilizar-se da aprendizagem tradicional, por meio da 
memorização, única forma do aluno  evoluir e ser 
aprovado 

B) estabelecer as necessárias relações com as 
atividades exigidas pelo mercado de trabalho, assim 
como pelas seleções existentes na rede privada 

C) não se referendar no PPP, criar a sua própria forma 
de ensinar de acordo com os  conhecimentos que 
domina 

D) criar e recriar a sua própria didática, enriquecer a 
sua prática profissional e acompanhar, com mais 
segurança evolução de seus alunos 

E) executar o plano de trabalho que encontra pronto, 
única forma de garantir o sucesso escolar dos alunos 
e a inserção dos mesmos, no mercado de trabalho 

 
38 - A prática de uma avalição comprometida com o 
atendimento das finalidades sociais do ensino, de 
preparação dos alunos para evoluírem dos níveis em que se 
encontram para níveis significativos de participação ativa 
nas diversas esferas da vida social deve contribuir para a 
assimilação e internalização dos saberes necessários ao 
prosseguimento de estudos, reconhecendo os erros como 
pontes que possibilitam o aprimoramento e o 
desenvolvimento das atividades cognoscitivas. Nesta 
perspectiva a avaliação é denominada: 

A) classificatória 
B) espontaneísta 
C) assistemática 
D) controladora 
E) mediadora 

 
39 - Na redação dos objetivos específicos o professor deve 
elencar os resultados a obter do processo de ensino relativo 
aos conhecimentos, conceitos, habilidades, podendo indicar 
também as atitudes e convicções em relação à realidade 
social, embora estes últimos dificilmente possam: 

A) ser operacionalizados junto as classes com baixo 
poder aquisitivo por serem bastante limitados para 
evoluírem dos saberes do senso comum  para o 
conhecimento científico 

B) ser concretizados pela ausência de material didático 
nas escolas públicas 

C) ser transformados em proposições expressando 
resultados, mas como parte dos objetivos e tarefas 
docentes 

D) atingir alunos com dificuldades de aprendizagem e 
com históricos de repetidas reprovações 

E) ser aceitos pelos dirigentes escolares, indicados 
pelo poder local 

40 - As DCNEB apresentam as etapas correspondentes a 
diferentes momentos constitutivos do desenvolvimento na 
Educação Básica como sendo: 

A) Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino 
Médio 

B) Ensino Fundamental e Ensino Médio 
C) Educação Infantil e Ensino Fundamental 
D) Científico, Pedagógico e Fundamental 
E) Fundamental e Profissional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


